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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederiz.
 İbrahim Aydemir Uğur Aydemir Hacı Ahmet Özdemir
 Erzurum Manisa Konya
 Bayram Özçelik Fatih Şahin Zafer Işık
 Burdur Ankara Bursa
 Recep Özel İsmail Bilen Cihan Pektaş
 Isparta Manisa Gümüşhane
 Mustafa Demir Bekir Kuvvet Erim Ahmet Kılıç
 İstanbul Aydın Bursa
 Cemil Yaman Selahattin Minsolmaz Ramazan Can
 Kocaeli Kırklareli Kırıkkale 
 Abdullah Güler Abdullah Doğru Ahmet Çakır
 İstanbul Adana Malatya
 Osman Aşkın Bak Şirin Ünal Ahmet Çolakoğlu
 Rize İstanbul Zonguldak
 Hamdi Uçar Eyüp Özsoy Tahir Akyürek
 Zonguldak İstanbul Konya
 Serkan Bayram Mehmet Sait Kirazoğlu Cengiz Demirkaya
 İstanbul Gaziantep Mardin
 Ekrem Çelebi Mehmet Cihat Sezal Hacı Özkan
 Ağrı Kahramanmaraş Mersin
 Hasan Çilez Şahin Tin Mustafa Savaş
 Amasya Denizli Aydın
 Bahar Ayvazoğlu Habibe Öçal Semiha Ekinci
 Trabzon Kahramanmaraş Sivas
 Rıza Posacı Metin Yavuz Selim Gültekin
 Aydın Aydın Niğde
 Yavuz Ergun İbrahim Aydın Muhammed Fatih Toprak
 Niğde Antalya Adıyaman
 İbrahim Halil Fırat Halil Etyemez Yakup Taş
 Adıyaman Konya Adıyaman
 Zeynep Gül Yılmaz Ahmet Aydın Nilgün Ök
 Mersin Adıyaman Denizli
 Veysel Eroğlu Ahmet Özdemir Zemzem Gülender Açanal
 Afyonkarahisar Kahramanmaraş Şanlıurfa
 Semra Kaplan Kıvırcık Atilla Ödünç Orhan Yegin
 Manisa Bursa Ankara
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 Ali Özkaya İbrahim Yurdunuseven Celalettin Güvenç
 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Kahramanmaraş
 Ravza Kavakcı Kan Asuman Erdoğan Fatma Aksal
 İstanbul Ankara Edirne
 Radiye Sezer Katırcıoğlu Mehmet Erdoğan Mücahit Durmuşoğlu
 Kocaeli Gaziantep Osmaniye
 Kadir Aydın Zafer Sırakaya
 Giresun İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 05.06.2020 tarihinde sunulan 2/2945 Esas Numaralı 

“Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi” ne imza sahibi olarak katılmak ister, bilginize arz ederim.

   08.06.2020
   Sena Nur Çelik
   Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2-2945 esas nolu Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik 

yapılmasına dair kanun teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
   09.06.2020
   Mehmet Mehdi Eker
   Diyarbakır

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinde imza kullanmak istiyorum. 
Gereğini arz ederim.  

   10.06.2020
   Metin Bulut
   Elazığ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması hakkındaki 
kanun teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

   05.06.2020
   Süleyman Karaman
   Erzincan
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/2945 esas numaralı Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması hakkındaki kanun teklifine katılıyorum.
Gereğini arz ederim.
   08.06.2020
   Zehra Taşkesenlioğlu Ban
   Erzurum

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(2/2945) Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim. 
   08.06.2020
   Abdullah Nejat Koçer
   Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2 / 2945 Esas Numaralı Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifine imzamı koyuyorum. 
Bilgilerinize arz ederim.
   09.06.2020
   Tülay Kaynarca
   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/2945 Esas Numaralı Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifine katılıyorum.
Gereğini arz ederim.
   08.06.2020
   Salih Cora
   Trabzon

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/2945)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu

TALİ
Adalet Komisyonu
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
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GENEL GEREKÇE
Kamu kurum ve kuruluşlarımızın muhtelif konulara ilişkin olarak ihtiyaç duyduğu kanuni 

düzenlemelerin hayata geçirilmesi, vatandaşlarımızın çeşitli alanlardaki hizmet sunumlarına 
günümüzün teknolojisinin verdiği imkanlar doğrultusunda güvenle ve daha kolay erişebilmesinin 
sağlanması, 2020 yılı içerisinde meydana gelen bazı doğal afetlere ilişkin afetzede vatandaşlarımızın 
yaşayabileceği muhtemel hak mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve diğer bazı konulara ilişkin talep 
ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifiyle toplam 12 farklı kanun ve kanun 
hükmünde kararnamede değişiklik yapılması öngörülmektedir.

Yapılması öngörülen düzenlemeler doğrultusunda özetle;
- 2020 yılı içerisinde 7 ilimizi etkileyen 3 deprem afetinden etkilenen afetzedelere yardım 

edilebilmesi,
- Vatandaşlarımızın hizmetlere erişimini kolaylaştırılmasını teminen elektronik haberleşme 

hizmeti sunan kuruluşlar ile fınansal kuruluşların müşterileri ile yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin 
elektronik ortamda düzenlenebilmesi,

- 3201 sayılı Kanun kapsamında aylık alan vatandaşlarımızın aylıkları kesilmeksizin yurt dışında 
yarı zamanlı çalışabilmelerine imkan sağlanması,

- Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların finansman ihtiyacına yönelik 
düzenleme yapılması,

- İlgili mevzuat kapsamında ödenmeyen çek bedellerine ilişkin olarak borçlunun ödeme imkanının, 
alacaklının da tahsil imkanının güçlendirilmesi,

- KİT’lerde iç kontrol sisteminin kanunen oluşturulması ve KİT iç denetçilerinin özlük haklarının 
belirlenmesi,

- Diğer bazı konulara ilişkin değişiklikler yapılması,
amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. hisselerinin Hazine’ye devri sonrasında 

Vakıfbank’ın hukuki rejiminin 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası 
Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanuna tabi bankalar ile uyumlu 
olmasının sağlanmasını teminen, diğer kamu bankalarına ve bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine 
sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin de yararlandırılması 
amaçlanmaktadır.

Madde 2-Madde ile 2020 yılı içerisinde Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli 
ve Van illerimizde meydana gelen depremlerden zarar gören vatandaşlarımızın olası mağduriyetlerinin 
giderilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır. Bu suretle 7269 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesi 
kapsamında, bu depremlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetleri tarafından tespit edilmiş olan 
yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve işyerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanmasına 
imkân verilmektedir.

Madde 3- 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin 
Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde bu Kanun 
kapsamında bağlanacak aylıkların tahsisinin yapılma şartları düzenlenmiştir. Bu kapsamda yurda 
kesin dönülmüş olması, tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması ve borcun tamamının 
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ödendikten sonra yazılı istekte bulunulması şart olarak öngörülmüştür. Bununla birlikte anılan maddede 
Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke 
mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların 
aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten 
itibaren kesileceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte 
sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışabildiği ve bu çalışmaların da hizmet 
belgelerinde gösterildiği bilinmekte ve bu mahiyetteki kısa süreli çalışmalar da zorunlu çalışma olarak 
değerlendirildiğinden, bunlara aylık bağlanmamakta veya bağlanmış olan aylıklar ise bu çalışmalar 
nedeniyle kesilmektedir.

Yapılması öngörülen düzenleme ile bu kapsamda çalışan vatandaşlarımıza aylık bağlanabilmesi, 
aylık alanların ise aylıkları kesilmeksizin ödenmesine devam edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca 
maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işlerin, Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan yönetmelik ile 
belirleneceği hüküm altına alınmaktadır.

Madde 4- Madde ile, son dönemde yaşanmakta olan COVÎD-19 salgın hastalığı nedeniyle kamu 
kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma 
senetleri için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen limitin 2020 yılı için ilgili 
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 
beşine kadar olacak şekilde artırılması amaçlanmaktadır.

Madde 5- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrasının (f) bendi gereğince, anılan Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen süre içerisinde, 
idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını 
belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşmesi ile mahkemece tespit edilen 
kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescil edilmektedir.

Uygulamada, idare aleyhine açılan kamulaştırmanın iptali davalarında yürütmeyi durdurma kararı 
verilmeyip dava reddedilse bile, temyiz ve karar düzeltme aşamalarında red kararının bozulduğu ve idare 
adına yapılan tescilden yıllar sonra kamulaştırma işleminin iptal edildiğine dair çok sayıda örnek vardır. 
İdarenin kamulaştırma amacına uygun olarak imar uygulaması, ifraz, tevhid, yapım ve yıkım işlemleri 
gibi tasarrufları ile taşınmazın kamulaştırma zamanındaki hal ve özelliklerinde değişiklik olmaktadır. 
Bu durumda idari tasarruflara göre işlem yapan, birçok kişinin mağduriyetine sebep olabilmektedir. 
Taşınmazın tescili ile birlikte mahkemece taşınmazın hal ve özelliklerine göre hükmedilen bedel, bedel 
tespiti için dava açan idarece davacıya ödenmektedir. Uzlaşıyla taşınmazı karşılığında bir bedel alan 
taşınmaz sahibi ile kamulaştırma kararının iptali ile idare aleyhine dava açanlar arasında eşitsiz bir 
durum oluşmaktadır. Doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların silahların eşitliği ilkesi kapsamında adil 
yargılanma hakkını temin edecek şekilde ve hakkaniyete uygun olarak çözülebilmesi için yeni bir 
düzenleme yapılması gerekmektedir.

Madde ile; 5366 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce alınmış olan kamulaştırma kararları üzerine, mahkeme kararıyla tescil edilen taşınmazların 
kamulaştırılmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılmış olan davalarda iptal kararı verilmesi 
sebebiyle idare aleyhine açılacak davalarda; taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi üzerine 
idarece ödenmiş olan kamulaştırma bedelinin davacı tarafından mahkeme veznesine yasal faizi 
işletilerek depo edilmesi şartı getirilmesi amaçlanmaktadır.
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Madde 6- Madde ile, 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin 
bankalar ve müşteriler arasındaki sözleşmelerin şekli düzenlenmektedir. Bu kapsamda, sözleşmelerin 
yazılı olarak veya uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun 
yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden 
gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek diğer yöntemler yoluyla 
kurulabilmesi öngörülmektedir. Böylelikle, bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi 
kurulması esnasında bankaların potansiyel müşterilerle yüzyüze gelme ihtiyacının ortadan kaldırılması, 
fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan Kurulun yazılı şeklin yerine geçeceğini belirlediği günün 
teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de kullanılabilmesi ve sürecin dijital ortamda başlayıp dijital 
ortamda sonlanmasının önünün açılması amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, Kurulun yazılı şeklin yerine 
geçebileceğini belirlediği ilave yöntemlere de yer verildiği dikkate alınarak, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bankalar ile bireysel müşterileri 
arasında akdedilecek sözleşmelerin içeriğinde yer alması gereken asgarî hususlar ile tip sözleşmelerin 
uygulanacağı işlemlerin Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirleneceği 
düzenlenmektedir.

Madde 7- Madde ile, 5464 sayılı Kanun kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri 
arasındaki sözleşmelerin şekli düzenlenmektedir. Bu kapsamda, sözleşmelerin yazılı olarak veya 
uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine 
geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek 
ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulabilmesi öngörülmektedir. 
Böylelikle, bankalar ile müşteriler arasında kredi kartı sözleşme ilişkisinin uzaktan iletişim 
araçları vasıtasıyla mesafeli olarak da kurulabilmesinin ve fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan 
Kurulun yazılı şeklin yerine geçeceğini belirlediği günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de 
kullanılabilmesinin önünün açılması amaçlanmaktadır.

Madde 8- 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda abonelerin elektronik haberleşme 
hizmetine abone olurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle sözleşme yapma hakkına sahip olduklarına 
ilişkin düzenleme yapılmış ve 49 uncu maddesi ile 50 nci maddesinde yer alan “sözleşme imzalanırken” 
ve “yazılı olarak” ibareleriyle sözleşme tesisinde ve feshedilmesinde imzalama unsurunun yer alması 
gerektiği belirtilmiştir.

Ülkemizin dijital dönüşüm stratejileri ile uyumun sağlanması ve özellikle son dönemde COVÎD-19 
salgın hastalığı kapsamında alınan tedbirlere uygun olarak abonelik sözleşmelerinin yazılı usul yanında, 
elektronik yöntemler ile akdedilmesine ve benzer şekilde elektronik ortamda feshedilmesine yönelik 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

Ülkemizde aylık olarak yaklaşık 2 milyon adet mobil hizmetler için yeni abonelik sözleşmesi 
imzalanmaktadır. Bu sözleşmelerin kağıt ortamda düzenlenmesi, nakliyesi, saklanması gibi maliyetler 
de göz önüne alındığında sözleşmelerin elektronik ortamda yapılmasının ülkemiz ekonomisine olumlu 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu kapsamda sektörün dijitalleşmesi ile abonelik sözleşmelerinin yalnızca kâğıt ortamında değil 
tüketici hak ve menfaatlerine uygun olarak ve başvuru sahibinin kimliğini doğrulanması sağlanarak 
elektronik ortamda da kurulabilmesinin sağlanması için Elektronik Haberleşme Kanununun 50 nci 
maddesinde yapılması öngörülen düzenlemeye paralel olarak 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan “abonelik sözleşmesi imzalanırken” ibaresi “abonelik sözleşmesi kurulurken” şeklinde 
değiştirilmektedir.
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Madde 9- Ülkemizin dijital dönüşüm stratejileri ile uyumun sağlanması ve özellikle son dönemde 
COVİD-19 salgın hastalığı kapsamında alınan tedbirlere uygun olarak abonelik sözleşmelerinin 
yazılı usul yanında, elektronik yöntemler ile akdedilmesine ve benzer şekilde elektronik ortamda 
feshedilmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda madde ile, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 50 nci maddesinin birinci 
fıkrasına, başvuru sahibinin kimliği doğrulanacak şekilde sözleşmelerin Kurum tarafından belirlenecek 
yöntemler ile elektronik ortamda kurulmasına ilişkin hüküm eklenmektedir.

Aynı maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişik ile de abonelik sözleşmelerinin feshedilmesi 
sürecinde abonenin talebinin yazılı olarak bildirilmesi koşulu kaldırılarak elektronik yöntemlerle de 
talebini iletmesi imkanı sağlanması hedeflenmektedir. Zira mevcut Kanunda “yazılı olarak” ifadesi 
olması sebebi ile tüketiciler aboneliği feshetmek istediklerinde bayilere bizzat gitmek zorunda 
kalmaktadır. Yazılılık şartı ayrıca tüketici şikayetlerine ve mağduriyetine de sebep olmaktadır. Bu 
sorunu ortadan kaldırmak için abonelik sözleşmesinin elektronik ortamda tesis edilmesine paralel 
olarak feshedilmesinin de elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlanmaktadır.

Madde 10- 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 5 inci uyarınca karşılıksız çek düzenleme suçundan 
mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulmuş, hükümlünün tahliye tarihinden itibaren çek bedelinin 
ödenmeyen kısmını alacaklıya maddede belirlenen şartlar altında ödemesi imkanı getirilmiştir. Madde 
uyarınca hükümlünün tahliye tarihinden itibaren 3 ay içerisinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 
onda birini, kalan kısmını ise üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle 
ödemesi gerekmektedir.

Madde ile, söz konusu düzenlemede yer alan 3 ay içerisinde onda birini ödeme şartı 1 yıl şeklinde 
yeniden düzenlenmekte, böylece borçlunun bu süre içerisinde ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirerek 
ödeme imkanının güçlendirilmesi ve alacaklının da alacaklarını tahsil imkanı sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 11- Madde ile, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki finansal kiralama şirketleri ile müşteriler 
arasındaki sözleşmelerin şekli düzenlenmektedir. Bu kapsamda, sözleşmelerin yazılı olarak veya 
uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine 
geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek 
ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulabilmesi öngörülmektedir. 
Böylelikle, söz konusu şirketler ile müşteriler arasındaki sözleşme ilişkisinin uzaktan iletişim 
araçları vasıtasıyla mesafeli olarak da kurulabilmesinin ve fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan 
Kurulun yazılı şeklin yerine geçeceğini belirlediği günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de 
kullanılabilmesinin önünün açılması amaçlanmaktadır.

Madde 12- Madde ile, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki faktoring şirketleri ile müşteriler arasındaki 
sözleşmelerin şekli düzenlenmektedir. Bu kapsamda, sözleşmelerin yazılı olarak veya uzaktan iletişim 
araçlarıyla mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini 
belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri 
kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulabilmesi öngörülmektedir. 
Böylelikle, söz konusu şirketler ile müşteriler arasındaki sözleşme ilişkisinin uzaktan iletişim 
araçları vasıtasıyla mesafeli olarak da kurulabilmesinin ve fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan 
Kurulun yazılı şeklin yerine geçeceğini belirlediği günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de 
kullanılabilmesinin önünün açılması amaçlanmaktadır.

Madde 13- Madde ile, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki finansman şirketleri ile müşteriler 
arasındaki sözleşmelerin şekli düzenlenmektedir. Bu kapsamda, sözleşmelerin yazılı olarak veya 
uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine 
geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek 
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ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulabilmesi öngörülmektedir. 
Böylelikle, söz konusu şirketler ile müşteriler arasındaki sözleşme ilişkisinin uzaktan iletişim 
araçları vasıtasıyla mesafeli olarak da kurulabilmesinin ve fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan 
Kurulun yazılı şeklin yerine geçeceğini belirlediği günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de 
kullanılabilmesinin önünün açılması amaçlanmaktadır.

Madde 14- Bilindiği üzere, 2017 yılında 7061 sayılı Kanunla 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununun 3 üncü maddesinde gerçekleştirilen değişiklik ile yetki belgesi almadan veya bildirimde 
bulunmadan tütün ticareti yapanlar ve ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış 
tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz 
edenler, bulunduran ve nakledenlere adli yaptırım öngörülmüştür. Yapılan bu değişiklik 7061 sayılı 
Kanunun 123 üncü maddesi uyarınca 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Madde ile, söz konusu değişikliğe ilişkin fıkrada yer alan fiillerin yürürlük tarihlerinin bölünerek 
yeniden düzenlenmesi ve bu suretle “ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış 
tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz 
edenlere, bulunduran ve nakledenlere” yönelik cezaya ilişkin uygulamanın 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe 
girmesi; “Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün 
ticareti yapanlara” yönelik cezanın ise bir yıl ertelenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 15- KİT’ler ve bağlı ortaklıklarının, ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı 
Hakkında Kararlarda kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde denetim faaliyetlerini yürütecek 
organizasyonları oluşturmaları ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmeleri hususları düzenlenmiştir. 
Bu düzenlemelerle KİT’ler iç denetçi istihdam etmeye devam etmektedirler.

Ancak KİT’lerde uygulanacak iç kontrol sistemi ve istihdam edilen/edilecek iç denetçilerin özlük 
haklarına ilişkin herhangi bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum iç denetçi olarak istihdam 
edilecek personelin özlük hakları açısından çeşitli mağduriyetlere sebep olabilmektedir. Bu çerçevede 
yapılması öngörülen düzenleme ile, KİT’ler ve bağlı ortaklıklarında iç kontrol sisteminin oluşturulması 
ve istihdam edilen iç denetçilerin mali ve sosyal hakları ile harcırahlarının bakanlık iç denetçilerine 
denk olması amaçlanmaktadır.

Madde 16- İç denetçilerin özlük haklarının belirlenmediği süreçte, 8/6/1984 tarihli ve 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yıllara ait yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman 
Programı Kararları kapsamında iç denetim sisteminin kurulması öngörüldüğünden bazı kamu iktisadi 
teşebbüslerinde iç denetçi kadrolarına görevlendirme yapılırken bazı teşebbüslerde ise iç denetçi 
kadrolarına atamalar yapılmıştır. Yapılan görevlendirme ve atamalarda yılı Kararında belirtilen gerekli 
şartlar ile yapılan düzenlemede öngörülen şartlar arasında farklılık bulunabileceğinden ve gerekli 
şartlardaki yeni düzenlemeler göz önünde bulundurularak olası tereddütlerin giderilmesi amacıyla 
düzenleme yapılmaktadır. Bu çerçevede;

- (a) bendi ile, atamaları yapılanların düzenleme ile öngörülen mali ve sosyal haklar ve yardımlar 
ile diğer özlük haklarının düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla başlatılması amaçlanmıştır.

- (b) bendi ile, gerekli şartları taşımasına rağmen görevlendirme ile çalışmakta olan iç denetçilere 
atanma haklarının verilmesi amaçlanmıştır.

- (c) bendi ile, sertifika sahibi olmayan iç denetçilerin söz konusu şartı sağlamaları gereken 
sürenin belirlenmesi, şartları sağlayanlara ise atanma imkanının getirilmesi amaçlanmıştır. Nitekim 
2019 yılı içerisinde atananlar için 2 yıllık sertifika süresi devam etmektedir.

- (d) bendi ile, iç denetçilerin gerekli şartı belirtilen sürede sağlaması, şartları yerine getirmeyenlerin 
ise atamalarının ve görevlendirmelerin sonlandırılması amaçlanmaktadır.

Madde 17- Yürürlük maddesidir.
Madde 18- Yürütme maddesidir.
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 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Plan ve Bütçe Komisyonu 15/6/2020
 Esas No: 2/2945
 Karar No: 24

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/2945 esas numaralı, “Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi1” Komisyonumuzun 10/06/2020 tarihinde yaptığı 36 ncı birleşiminde 
görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.

..........                                   
1 2/2945 esas numaralı Kanun Teklifinin adı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” olarak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle değiştirilmiştir.
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1. GİRİŞ
Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR ve Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR ile 63 

milletvekili tarafından 05/06/2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/2945 
esas numaralı ‘Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi’ Başkanlıkça 05/06/2020 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, 
tali komisyon olarak Adalet Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 10/06/2020 tarihinde yaptığı 36 ncı birleşiminde 2/2945 esas numaralı Kanun 
Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR, Adalet Bakanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Sermaye Piyasası 
Kurulu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği, 
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve 
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2. 2/2945 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
2/2945 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;
- Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinin Hazineye devri sonrasında, diğer 

kamu bankalarına ve bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan Kamu İhale Kanunundan muafiyet 
hakkından Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin de yararlandırılmasına,

- 2020 yılı içerisinde Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van illerimizde 
meydana gelen depremlerden zarar görenlere yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetleri 
tarafından tespit edilmiş olan yıkık veya ağır hasarlı konut, işyeri ve ahır sahibi afetzedeler için konut, 
işyeri, ahır ve her türlü alt yapı ve sosyal donatıların inşasına veya maddi destek sağlanmasına; orta 
hasarlı olduğu tespit edilen konut, işyeri veya ahır sahibi afetzedelere maddi destek sağlanmasına, destek 
verileceklerin tespitinde zorunlu deprem sigortası yapılmış olması şartının aranmamasına,

- Yurt dışında kısa süreli işlerde çalışan Türk vatandaşlarına, Türkiye’de 3201 sayılı Kanun 
çerçevesinde aylık bağlanabilmesine, aylık alanların ise aylıklarının kesilmeksizin ödenmesine devam 
edilmesine, kısa süreli çalışmaya tabi işlerin kapsamının çıkarılacak yönetmelik ile belirlenmesine,

- Son dönemde yaşanmakta olan COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri için 
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde üçüne kadar 
uygulanan limitin başlangıç ödeneklerinin yüzde beşi olacak şekilde artırılmasına,

- Mahkeme kararıyla tescil edilen taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin işlemlerin iptali 
istemiyle açılmış olan davalarda iptal kararı verilmesi sebebiyle idare aleyhine açılacak davalarda; 
taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi üzerine idarece ödenmiş olan kamulaştırma bedelinin 
davacı tarafından mahkeme veznesine yasal faizi işletilerek depo edilmesi şartının getirilmesine,

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki faaliyet konularına ilişkin olarak bankalar ve 
müşteriler arasındaki sözleşmeler ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında 
kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki sözleşmelerin yazılı veya uzaktan iletişim araçlarıyla 
mesafeli olarak ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yazılı şeklin yerine geçebileceğini 
belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri 
kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek diğer yöntemler yoluyla kurulabilmesine,
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- Elektronik haberleşme hizmetine abone olunurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle yapılan 
abonelik sözleşmelerinin yalnızca kağıt ortamında değil, tüketici hak ve menfaatlerine uygun olarak ve 
başvuru sahibinin kimliğini doğrulanması sağlanarak elektronik ortamda da kurulabilmesine ve benzer 
şekilde elektronik ortamda feshedilmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesine, bu konuya 
ilişkin usul ve esasların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenmesine,

- Çek Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkûm 
olanların cezalarının infazının 26 Mart 2020 tarihinde durdurulmasında öngörülen tahliye tarihinden 
itibaren üç ay içerisinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmesi şartının bir yıl olacak 
şekilde yeniden düzenlenmesine,

- Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile müşteriler arasındaki sözleşmelerin şekli 
COVID-19 salgın hastalığı kapsamında alınan tedbirlere uygun olarak yazılı usul yanında uzaktan iletişim 
araçlarıyla mesafeli olarak ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yazılı şeklin yerine 
geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek 
ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulabilmesine,

- Ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya 
da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve 
nakledenlere yönelik cezaya ilişkin mevcut düzenlemenin 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girmesine, Tarım 
ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 
yönelik ceza düzenlemesinin ise bir yıl ertelenmesine,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında iç kontrol sisteminin oluşturulması ve istihdam 
edilen iç denetçilerin mali ve sosyal hakları ile harcırahlarının bakanlık iç denetçilerine denk olmasına,

- Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda daha önce iç denetçi kadrolarında bulunanların, öngörülen 
mali ve sosyal haklar ve yardımlar ile diğer özlük haklarının, düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla 
başlatılmasına, gerekli şartları taşımasına rağmen görevlendirme ile çalışmakta olan iç denetçilere 
atanma haklarının verilmesine, sertifika sahibi olmayan iç denetçilere söz konusu şartı sağlamaları için 
31/12/2021 tarihine kadar süre verilmesine ve şartları sağlayanlara ise atanma imkânının getirilmesine,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.

3. KOMİSYONUMUZDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

- Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı ihalelerin Kamu İhale Kanunundan muaf tutularak istisna 
kapsamının genişletilmesinin kaynak kullanımında etkinlikten uzaklaşılmasına neden olabileceği ve 
bu durumun söz konusu Kanunun düzenlenme amacına ve ilkelerine aykırılık taşıyabileceği, Kamu 
İhale Kanununa eklenen istisna bentlerinin giderek artmasının söz konusu Kanunun kapsamlı şekilde 
yeniden düzenlenmesi ihtiyacını ortaya çıkardığı, muaf tutulmasında fayda sağlanacağı düşünülen ihale 
işlemlerine yönelik düzenlemelerin farklı kanunların istisna hükümleri yerine Kamu İhale Kanununda 
yer almasının kanun yapım tekniği açısından daha doğru bir yaklaşım olacağı,

- Deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek sağlanması amacıyla bir düzenleme 
yapılmasının olumlu karşılandığı ancak yapılacak olan düzenlemenin kredi desteği sağlanması suretiyle 
kısıtlı bir alanda kaldığının değerlendirildiği, desteğin daha geniş kapsamlı bir maddi destek paketi 
niteliği taşımasında fayda görüldüğü, ayrıca desteğin yapılabilmesine olanak veren teknik düzenlemenin 
her doğal afet durumunda 7269 sayılı Kanuna ek düzenleme getirmek yerine yaşanması muhtemel tüm 
doğal afetleri kapsayacak genel bir çerçeve çizilerek yapılmasının genel kanun yapım sistematiğine daha 
uygun olacağı,



‒ 15 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 217)

- Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının emeklilik haklarıyla ilgili ihtiyaç hasıl olan 
düzenlemelerin yapılmasının olumlu karşılandığı ancak tasarlanan düzenlemenin daha geniş kapsamlı 
olarak yapılmasında yarar görüldüğü, sadece kısa süreli çalışmayla sınırlı kalınmayarak ülkemizden 
emekli aylığı almakta olan yurt dışında yaşayan vatandaşların yurt dışında herhangi bir kısıtlama 
olmaksızın tam zamanlı çalışmalarının önündeki engellerin de kaldırılmasında fayda olacağı, kısa süreli 
çalışma kavramının ikincil düzenlemeler yerine kanunda tanımlanmasının daha uygun olacağı,

- İkrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri aracılığıyla yapılacak borçlanmanın 
finansmanının hangi araçlar kullanılarak sağlanacağı ve hangi kaynaklara yönlendirileceği hususunda 
daha kapsamlı bir planlamanın yapılmasının faydalı olacağı, oluşturulacak kaynağın verimli kanallarda 
kullanılmasının ekonomik konjonktürde iyileşmeleri hızlandıracağı, aksi takdirde tam tersi bir etki 
doğurabileceği,

- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmazların yenilenerek korunmasına yönelik yapılacak 
kamulaştırmalarda uygulanacak usul ve esaslarda yapılması planlanan değişikliğin hak arama 
hürriyetini engellemeyecek şekilde uygulanmasının çok önemli olduğu, geçmişe yönelik uygulanacak 
düzenlemenin vatandaşların mağduriyetine sebep olmayacak şekilde yeniden düzenlenebileceği,

- Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliğin ülkemize de olumsuz etkilerinin olduğu, bazı ülkeler 
negatif faizle borçlanırken ülkemizin nispeten yüksek oranlarda faizlerle borçlanmak durumunda kaldığı, 
hem COVID-19 salgını hem de ekonomide yaşanan belirsizliğin artması nedeniyle dış borçlanma 
yapılmasının zorlaştığı,

- COVID-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek amacıyla gündelik hayata yönelik alınan 
tedbirler sebebiyle ekonomik aktörlerin yoksun kaldıkları gelirlerin ülkemizin sosyal devlet olma 
ilkesinin bir gereği olarak tazmin edilmesinde büyük fayda görüldüğü, salgın neticesinde yaşanan 
ekonomik durgunluğun önüne palyatif tedbirlerden ziyade yapısal tedbirler alınarak geçilebileceği,

- Anayasada yer alan sözleşmeden doğan yükümlülüklerden dolayı kişilerin özgürlüğünden yoksun 
bırakılmaması ilkesi doğrultusunda karşılıksız çek sebebiyle kişilere adli cezaların verilmemesi gerektiği, 
ekonomik suçlara ilişkin cezaların ekonomik alanla sınırlı tutulmasının Anayasal ilkelere daha uygun 
olacağı, karşılıksız çek suçuna yönelik uygulanmakta olan hapis cezasının da kaldırılmasının faydalı 
olacağı, bu kapsamda işlenen suçların yıllar içerisinde seyri incelendiğinde ekonomik konjonktürde 
yaşanan dalgalanmalar ile arasında paralellik bulunduğunun tespit edildiği, dolayısıyla çek kanununa 
ilişkin yapısal düzenlemeler yapılmasının ve çek garanti limitlerinin artırılmasının gerektiği,

- Tütün üretimine ilişkin sorunların Teklifte öngörülen süre uzatımı yerine kooperatifleşme 
hususunda altyapı yatırımlarının yapılması ve ikincil mevzuatın tamamlanması yoluyla daha etkin 
çözümlenebileceği, Teklifin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda yapılacak başvurular için yeterli 
süre tanınarak yaşanacak muhtemel sorunların aşılabileceği,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında iç denetim sisteminin kurulmasına yönelik 
yapılan düzenlemenin olumlu karşılandığı, söz konusu kurumlarda iç denetçi kadrosunun ihdas 
edilmemesi sebebiyle iç denetçi kadrosuna görevlendirme yöntemiyle atamaların yapıldığı, bu atamaların 
iç denetçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında elde ettiği özlük haklarından yararlanmasına engel 
teşkil ettiği, söz konusu hususun kamu iktisadi teşebbüsleri denetimi üzerine Sayıştay tarafından 
hazırlanan raporlarda da sıkça dile getirildiği, yapılan düzenlemeyle bu sorunun ortadan kaldırılarak kamu 
iktisadi teşebbüslerinde istihdam edilen iç denetçilerin Bakanlıklarda istihdam edilen meslektaşlarıyla 
özlük haklarının eşitlenmesine imkan sağlanacağı,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklifin ilk imza sahibi İbrahim AYDEMİR ve 
ilgili kamu idarelerinin temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda;
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- Kamu bankalarının benzer gayrimenkul yatırım ortaklıklarına sağlanan Kamu İhale Kanunundan 
muafiyetin Vakıfbanka bağlı Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına da tanınarak uyum sağlandığı, bu 
sayede ihalelerde hızlı karar alma imkânının söz konusu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına da tanındığı,

- Teklifle, depremler nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara yapılacak yardımlara ilişkin 
düzenleme yapıldığı, deprem sebebiyle yaklaşık 31.500 hanenin zarar gördüğü, teklif ile 19.000 konut 
yapılmasının planlandığı ve bunlara ilişkin yaklaşık maliyetinin 5,7 milyar TL olarak tahmin edildiği,

- Teklif ile yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının kısa süreli işlerde çalışmaları halinde 
ilave sigorta primi ödemelerine gerek kalmadan emekli aylığı bağlanma hakkının sağlanması ve aylık 
alanların ise aylıklarının kesilmeksizin ödenmesine devam edilmesinin amaçlandığı, meri mevzuata 
göre sigortalı olarak çalışması nedeniyle 1080 kişinin maaşının kesildiği fakat başvuruları halinde 
tekrar aylıklarının bağlanabileceği, kısa süreli çalışmaya yönelik tanımlamanın ülkeler arasında farklılık 
göstermesi sebebiyle uygulamanın yurt dışında yaşayan vatandaşların yaşadıkları ülkelerin mevzuatına 
göre belirleneceği,

- İkrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri ile yapılan borçlanmaların, borçlanma limitinin 
hesaplanmasına dahil edilmediği, her ne kadar ilgili yıl bütçe kanununda ikrazen özel tertip Devlet iç 
borçlanma senedi ile yapılacak borçlanmaların sınırı belirlenmiş olsa da borçlanma limitinde değişiklik 
gerçekleştirmeyeceği için düzenlemenin ayrı bir kanun teklifi ile yapılmasında sakınca bulunmadığı,

- İkrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri; arızi durumlarda kullanılmak üzere çıkarılan 
senetler olup bugüne kadar salgın nedeniyle ekonomide yaşanan olumsuzlukların giderilmesine yönelik 
olarak kamu bankaları aracılığıyla etkin şekilde kullanıldığı ve mevcut limit sınırına gelindiği ancak 
salgın felaketinin henüz sonlanmaması nedeniyle Teklifle sağlanacak ek limitin ihtiyat amacıyla 
tutulacağı,

- Borçlanma ve harcamalara ilişkin gerçekleşmelerin düzenli şekilde aylık olarak yayımlanmak 
suretiyle kamuoyuna duyurulduğu, bu sayede yapılacak borçlanmanın finansmanının hangi araçlar 
kullanılarak sağlandığı ve hangi kaynaklara yönlendirildiği hususunda açık ve şeffaf davranıldığı,

- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmazların kapsamının çok sınırlı olduğu, söz konusu taşınmazlara 
yönelik alınacak kamulaştırma kararlarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi halinde mevzuatta hüküm 
bulunmaması sebebiyle düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu,

- Bankacılık faaliyetleri, banka ve kredi kartları ile finansman, faktoring, finansal kiralama 
sözleşmelerinin elektronik ortamda hazırlanabilmesine yönelik düzenleme yapıldığı, bu sayede salgın 
döneminde sekteye uğrayan bankacılık işlemlerinin olası bir ikinci dalga salgın durumunda tekrar 
sekteye uğramaması amacıyla önlem alındığı,

- Salgın nedeniyle ekonomik konjonktürde yaşanan sorunların uzaması sebebiyle karşılıksız çek 
suçuna yönelik infazın durdurulması ve karşılıksız çek düzenleyenlerin söz konusu çek bedelinin onda 
birini 3 ay içerisinde ödemesine yönelik düzenlemenin ihtiyacı karşılamada yetersiz kalması ihtimaline 
karşı sürenin dokuz ay daha uzatılması yönünde önlem alındığı,

- Tütün üretimine ilişkin sorunların çözüme kavuşturulması ve küçük üreticinin desteklenmesi   
amacıyla   daha   önce   yapılan   düzenlemelerde   tütün kooperatifleri oluşturulmasının kararlaştırıldığı 
ancak öngörülemeyen gelişmeler neticesinde kooperatifler için planlanan hukuki altyapının henüz 
oluşturulamadığı, Teklifte öngörülen düzenleme ile tamamlanamayan kooperatifleşme faaliyeti için 
tütün üreticisine zaman kazandırılmasının amaçlandığı, ikincil düzenlemelerin dış paydaşların görüşüne 
açılarak en kısa sürede yürürlüğe gireceği, sözleşmeli üretimin üzerinde yapılan fazla tütün üretiminin 
kooperatifler aracılığıyla satışının yapılmasının ikincil düzenlemelerle önünün açılacağı,

ifade edilmiştir.
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4. KOMİSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi 
kararlaştırılmıştır. Teklif metni aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir.

Teklifin adı

Teklifin adı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” olarak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle değiştirilmiştir.

Madde 1, 2

Teklifin çerçeve 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir

Madde 3

Teklifin çerçeve 3 üncü maddesi; kısa süreli çalışmaya tabi işlerin belirlenmesi hususunda Hazine 
ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca 
müştereken çıkarılmış halihazırda yönetmelikle yapılabilmesinin devamını teminen “Sosyal Güvenlik 
Kurumunca” ibaresinin madde metninden çıkarılması suretiyle kabul edilmiştir.

Madde 4, 5, 6 ve 7

Teklifin çerçeve 4, 5, 6, ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Yeni Madde

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin 
yatırımcılarla aralarında akdedilecek sözleşmeler ile 6493 sayılı Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti 
sağlayıcıları ile ödeme hizmeti kullanıcıları arasındaki sözleşmelerin uzaktan iletişim araçlarıyla da 
kurulabilmesi ve İçişleri Bakanlığının kimlik verilerinin, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin, aracı 
kurumlar ve portföy yönetim şirketleri ve ödeme hizmeti sağlayıcıları ile paylaşabilmesini teminen 
yapılan düzenleme Teklife yeni çerçeve 8 inci madde olarak eklenmiştir.

Madde 8, 9,10,11,12 ve 13

Teklifin çerçeve 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri; çerçeve 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir.

Yeni Madde

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin 
yatırım kuruluşları ve yatırımcılar arasındaki sözleşmelerin şekli yeniden düzenlenerek sözleşmelerin 
yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli 
olsun olmasın Sermaye Piyasası Kurulunun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim 
veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek diğer yöntemler yoluyla kurulabilmesini 
öngören düzenleme Teklife yeni çerçeve 15 inci madde olarak eklenmiştir.

Yeni Madde

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 
Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları ile ödeme hizmeti kullanıcıları 
arasındaki çerçeve sözleşmelerin şekli yeniden düzenlenerek sözleşmelerin yazılı olarak veya uzaktan 
iletişim araçlarıyla mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden 
gerçekleştirilecek ve ödeme hizmeti kullanıcısının kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler 
yoluyla kurulabilmesini öngören düzenleme Teklife yeni çerçeve 16 ncı madde olarak eklenmiştir.
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Madde 14

Teklifin çerçeve 14 üncü maddesi; çerçeve 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Yeni Madde

- Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananların, görevden alınmaları 
veya görevlerinin sona ermesi halinde, tabi olacakları hükümlerin yeniden belirlenmesini, ek göstergesi 
(6400) ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine 
atananlardan görevden alınanlar veya görevleri sona erenlerin, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili 
kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez 
teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına,

- İl valilerinden görevden alınanların vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara,

- Bunlar dışında kalanlardan görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenlerin;

 Ø Yönetici kadroları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz 
etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

 Ø Denetim elemanı ya da uzman kadro veya pozisyonlarına,

 Ø Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,

atanmalarını öngören düzenleme Teklife yeni çerçeve 18 inci madde olarak eklenmiştir.

Yeni Madde

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 33 üncü maddesi kapsamında bakanlık müşaviri, 
müşavir, danışman, şahsa bağlı yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunmakta iken görevleri sona 
erdirilerek müfettiş, kariyer uzman, mühendis, öğretmen, araştırmacı gibi kadro veya pozisyonlara 
atananların atandıkları kadrolarda bulundukları sürece, süre sınırı olmaksızın önceki görevlerine ilişkin 
ödeme unsurlarından faydalanabilmelerini öngören düzenleme Teklife yeni çerçeve 19 uncu madde 
olarak eklenmiştir.

Yeni Madde

Ek göstergesi (6400) ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve 
görevlerinden, 9/7/2018 tarihinden sonra alınmış veya bu tarihten sonra görevi sona ermiş olan kamu 
görevlilerinin, bir ay içinde talepte bulunmaları halinde, talepleri üzerine önceki yöneticilik görevlerinin 
ilgili olduğu kuruma; kurumun kadro/pozisyon yapısına göre müşavir veya danışman kadro veya 
pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilmelerini öngören düzenleme Teklife yeni 
çerçeve 20 nci madde olarak eklenmiştir.

Yeni Madde

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 33 üncü maddesi kapsamında bakanlık müşaviri, 
müşavir, danışman, şahsa bağlı yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunmakta iken görevleri sona 
erdirilenlerden müfettiş, kariyer uzman, mühendis, öğretmen, araştırmacı gibi kadro veya pozisyonlara 
atanmış olup eski özlük haklarından iki yıl boyunca faydalanma hakkı bulunmayanların, maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde kurumlarına başvurmaları halinde, talep tarihlerini takip 
eden ay başından itibaren bakanlık müşaviri kadrosuna ait ödeme unsurlarından faydalanabilmesini 
öngören düzenleme Teklife yeni çerçeve 21 inci madde olarak eklenmiştir.
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Madde 15 ve 16

Teklifin çerçeve 15 ve 16 ncı maddeleri; çerçeve 22 ve 23 üncü maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir.

Yeni Madde

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen geçici 33 üncü madde ile konunun 
yeniden düzlenecek olması sebebiyle, mülga Başbakanlığın diğer kadrolarında bulunanlardan öğrenim 
durumları, geçmiş kadro ve unvanları ile hizmet sınıfları ve çalıştıkları teşkilatlar itibarıyla kazanılmış 
hak aylık derecelerine uygun olarak kamu kurum ve kuruluşlarına atananların önceki maaşlarının, 
yeni atandıkları uygun kadrolara verilen maaş tutarından fazla olması halinde dondurulmasına ilişkin 
hükümlerin kaldırılmasını öngören düzenleme Teklife yeni çerçeve 24 üncü madde olarak eklenmiştir.

Yeni Madde

Mülga Başbakanlıktan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına atananlar hakkında Başbakanlıktaki 
kadrolarına bağlı olarak kendilerine ödenen mali, sosyal ve emeklilik hakları ile ödeme unsurlarının 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kurumlarına başvurmaları halinde, 
atandıkları kadrolarda bulunmaları kaydıyla, başvurdukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aynen 
uygulanmasına devam edilmesini öngören düzenleme Teklife yeni çerçeve 25 inci madde olarak 
eklenmiştir.

Madde 17

Teklifin yürürlüğe ilişkin çerçeve 17 nci maddesi; 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Madde 18

Teklifin yürütmeye ilişkin çerçeve 18 inci maddesi; çerçeve 27 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir.

Teklifin maddelerinin kabul edilmesinin ardından Teklifin tümü oylanmış ve kabul edilmiştir.

Ayrıca; Komisyondan alınan yetki çerçevesinde Teklif metni; kanun dili ve tekniği, anlatıma açıklık 
kazandırılması ile kanunların hazırlanmasında uyulan usul ve esaslar doğrultusunda gözden geçirilmiş, 
bu çerçevede metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.

5. ÖZEL SÖZCÜLER

İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere;

- Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ,

- Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM,

- Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN

- Denizli Milletvekili Nilgün ÖK,

- Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR,

- Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR,

- Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER,

- Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK,

- İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR,
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- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL,

- Kayseri Milletvekili Mustafa Baki ERSOY,

- Kocaeli Milletvekili Sami ÇAKIR,

- Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI,

- Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR,

- Trabzon Milletvekili Salih CORA,

- Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ,

özel sözcüler olarak seçilmiştir.

 Başkan Başkanvekili Sözcü
 Lütfi Elvan İsmail Faruk Aksu Abdullah Nejat Koçer
 Mersin İstanbul Gaziantep
   (Bu raporun özel sözcüsüdür)
 Kâtip Üye Üye
 Şirin Ünal Ekrem Çelebi Bülent Kuşoğlu
 İstanbul Ağrı Ankara
 (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
 Durmuş Yılmaz Cavit Arı İbrahim Aydın
 Ankara Antalya Antalya
 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür)
 Üye Üye Üye
 Bekir Kuvvet Erim Necdet İpekyüz İsmail Tatlıoğlu
 Aydın Batman Bursa
 (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
 Nilgün Ök Garo Paylan Ayşe Keşir
 Denizli Diyarbakır Düzce
 (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür)
 Üye Üye Üye
 İbrahim Aydemir Cemal Öztürk Mehmet Bekaroğlu
 Erzurum Giresun İstanbul
 (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
 Emine Gülizar Emecan Erol Katırcıoğlu Yaşar Kırkpınar
 İstanbul İstanbul İzmir
 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür) 
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 Üye Üye Üye
 Kamil Okyay Sındır Mustafa Baki Ersoy Sami Çakır
 İzmir Kayseri Kocaeli
 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Bu raporun özel sözcüsüdür) 
 Üye Üye Üye
 Mustafa Kalaycı Abdullatif Şener Uğur Aydemir
 Konya Konya Manisa
 (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür)
 Üye Üye Üye
 Süleyman Girgin Salih Cora İsmail Güneş
 Muğla Trabzon Uşak
 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Bu raporun özel sözcüsüdür)
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	 Bülent	Kuşoğlu	 Abdullatif	Şener	 Mehmet	Bekaroğlu
	 Ankara	 Konya	 İstanbul

	 Kamil	Okyay	Sındır	 Emine	Gülizar	Emecan	 Cavit	Arı
	 İzmir	 İstanbul	 Antalya

 	 Süleyman	Girgin
	 	 Muğla
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	 Erol	Katırcıoğlu	 Garo	Paylan	 Necdet	İpekyüz
	 İstanbul	 Diyarbakır	 Batman
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  15.06.2020

	 Durmuş	Yılmaz	 İsmail	Tatlıoğlu
	 Ankara	 Bursa
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL  ETTİĞİ  METİN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
TEKLİFİ

MADDE 1- 11/1/1954 tarihli ve 6219 sayılı 
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Bankanın 6362 sayılı Kanuna göre faaliyette 
bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları 4734 
sayılı Kanuna tabi değildir.”

MADDE 2- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanunun geçici 26 ncı maddesinin 
birinci fıkrasına “Erzurum İli Aşkale İlçesinde 
11/5/2017 tarihinde” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “, Manisa İli Akhisar ve Kırkağaç İlçeleri 
ve çevresinde 22/1/2020 tarihinde, Elazığ İli 
Merkez, Sivrice, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, 
Palu ve Maden İlçeleri ve çevresinde, Elazığ 
İli Keban İlçesi Üçpınar Köyünde, Malatya İli, 
Doğanyol, Pütürge, Kale, Yeşilyurt ve Battalgazi 
İlçeleri ve çevresinde, Diyarbakır İli Çüngüş 
ve Çermik İlçeleri ve çevresinde, Adıyaman İli 
Gerger ve Sincik İlçeleri ve çevresinde, Tunceli İli 
Merkez, Mazgirt ve Pertek İlçeleri ve çevresinde 
24/1/2020 tarihinde, Van İli Başkale ve Saray 
İlçeleri ve çevresinde 23/2/2020 tarihinde” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı 
Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt 
Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri 
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 
Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsa 
dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde 
çalışanların aylıkları bu madde kapsamında 
değerlendirilmez ve kesilmez. Bu maddede geçen 
kısa süreli çalışmaya tabi işler, Sosyal Güvenlik 
Kurumunca çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.”

ERZURUM MİLLETVEKİLİ İBRAHİM AYDEMİR 
VE MANİSA MİLLETVEKİLİ UĞUR AYDEMİR 

İLE 63 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

BAZI KANUNLARDA VE 399 SAYILI 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 11/1/1954 tarihli ve 6219 sayılı 
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Bankanın 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyette 
bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları 4734 
sayılı Kanuna tabi değildir.”

MADDE 2- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanunun geçici 26 ncı maddesinin 
birinci fıkrasına “Erzurum İli Aşkale İlçesinde 
11/5/2017 tarihinde” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “, Manisa İli Akhisar ve Kırkağaç İlçeleri 
ve çevresinde 22/1/2020 tarihinde, Elazığ İli 
Merkez, Sivrice, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, 
Palu ve Maden İlçeleri ve çevresinde, Elazığ 
İli Keban İlçesi Üçpınar Köyünde, Malatya İli 
Doğanyol, Pütürge, Kale, Yeşilyurt ve Battalgazi 
İlçeleri ve çevresinde, Diyarbakır İli Çüngüş 
ve Çermik İlçeleri ve çevresinde, Adıyaman İli 
Gerger ve Sincik İlçeleri ve çevresinde, Tunceli İli 
Merkez, Mazgirt ve Pertek İlçeleri ve çevresinde 
24/1/2020 tarihinde, Van İli Başkale ve Saray 
İlçeleri ve çevresinde 23/2/2020 tarihinde” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı 
Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt 
Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri 
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 
Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“C) Yurt dışında zorunlu sigortalılığa 
tabi olsalar dahi kısa süreli çalışma olarak 
adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu 
madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez. 
Bu maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işler 
yönetmelik ile belirlenir.”
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MADDE 4- 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 32- 21/12/2019 tarihli 
ve 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca belirlenen malî yıl içerisinde ikrazen 
ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma 
senetlerinin limiti, 2020 yılı için 7197 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin 
yüzde beşine kadar uygulanır.”

MADDE 5- 16/6/2005 tarihli ve 5366 
sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 
Kullanılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun hükümleri 
uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce alınmış olan kamulaştırma kararları 
üzerine, mahkeme kararıyla idare adına tescil 
edilen taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin 
işlemlerin iptali istemiyle idari yargı mercilerine 
açılmış olan davalarda iptal kararı verilmesi 
sebebiyle idare aleyhine açılacak davalarda; 
taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi 
üzerine idarece ödenmiş olan kamulaştırma 
bedelinin davacı tarafından mahkeme veznesine 
depo edilmesi şarttır. Mahkeme veznesine depo 
edilecek kamulaştırma bedeli, taşınmazın idare 
adına tescil edildiği tarih başlangıç kabul edilmek 
üzere, davanın açıldığı tarihe kadar yasal faizi 
işletilerek depo edilir. Bu bedel depo edilmeden 
açılan davalarda mahkemece verilecek iki haftalık 
kesin süre içinde bedelin mahkeme veznesine 
depo edilmemesi halinde davanın açılmamış 
sayılmasına karar verilir ve yargılama gideri ile 
vekâlet ücreti taraflar üzerinde bırakılır.

 Birinci fıkra hükmü kanun yolu aşamasında 
bulunanlar dahil derdest davalar hakkında da 
uygulanır.”

MADDE 4- 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 32- 21/12/2019 tarihli 
ve 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca belirlenen malî yıl içerisinde ikrazen 
ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma 
senetlerinin limiti, 2020 yılı için 7197 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin 
yüzde beşine kadar uygulanır.”

MADDE 5- 16/6/2005 tarihli ve 5366 
sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 
Kullanılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun hükümleri 
uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce alınmış olan kamulaştırma kararları 
üzerine, mahkeme kararıyla idare adına tescil 
edilen taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin 
işlemlerin iptali istemiyle idari yargı mercilerine 
açılmış olan davalarda iptal kararı verilmesi 
sebebiyle idare aleyhine açılacak davalarda; 
taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi 
üzerine idarece ödenmiş olan kamulaştırma 
bedelinin davacı tarafından mahkeme veznesine 
depo edilmesi şarttır. Mahkeme veznesine depo 
edilecek kamulaştırma bedeli, taşınmazın idare 
adına tescil edildiği tarih başlangıç kabul edilmek 
üzere, davanın açıldığı tarihe kadar yasal faizi 
işletilerek depo edilir. Bu bedel depo edilmeden 
açılan davalarda, mahkemece verilecek iki 
haftalık kesin süre içinde bedelin mahkeme 
veznesine depo edilmemesi halinde davanın 
açılmamış sayılmasına karar verilir ve yargılama 
gideri ile vekâlet ücreti taraflar üzerinde bırakılır.

Birinci fıkra hükmü kanun yolu aşamasında 
bulunanlar dâhil derdest davalar hakkında da 
uygulanır.”
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MADDE 6- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı 
Bankacılık Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan 
faaliyet konularına ilişkin bankalar ve müşteriler 
arasındaki ilişkiler, yazılı şekilde veya uzaktan 
iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli 
olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun 
yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve 
bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı 
üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin 
doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla 
kurulacak sözleşmeler ile düzenlenir ve buna 
ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bankalar 
ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek 
sözleşmelerin içeriğinde yer alması gereken 
asgarî hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı 
işlemler Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş 
birlikleri tarafından belirlenir.”

MADDE 7- 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı 
Banka  Kartları  ve  Kredi Kartları Kanununun 
24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri 
arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve ilgili diğer 
mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu 
siyah harflerle hazırlanacak yazılı şekilde veya 
uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle 
mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın 
Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini 
belirlediği ve bir bilişim veya elektronik 
haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek 
ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân 
verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler 
ile düzenlenir ve buna ilişkin usul ve esaslar 
Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 6- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı 
Bankacılık Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan 
faaliyet konularına ilişkin bankalar ve müşteriler 
arasındaki ilişkiler, yazılı şekilde veya uzaktan 
iletişim araçlarının kullanılması suretiyle 
mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın 
Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini 
belirlediği ve bir bilişim veya elektronik 
haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek 
ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân 
verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler 
ile düzenlenir ve buna ilişkin usûl ve esaslar 
Kurul tarafından belirlenir. 7/11/2013 tarihli ve 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bankalar 
ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek 
sözleşmelerin içeriğinde yer alması gereken 
asgarî hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı 
işlemler Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş 
birlikleri tarafından belirlenir.”

MADDE 7- 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı 
Banka  Kartları  ve  Kredi Kartları Kanununun 
24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri 
arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve ilgili diğer 
mevzuat çerçevesinde en az on iki punto ve koyu 
siyah harflerle hazırlanacak yazılı şekilde veya 
uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle 
mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın 
Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini 
belirlediği ve bir bilişim veya elektronik 
haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek 
ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân 
verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler 
ile düzenlenir ve buna ilişkin usûl ve esaslar 
Kurul tarafından belirlenir.”
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MADDE 8- 5/11/2008 tarihli ve 5809 
sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 49 
uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
“imzalanırken” ibaresi “kurulurken” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 9- 5809 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş 
ve dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer 
alan “yazılı olarak” ibaresi “taleplerini” şeklinde 
değiştirilmiştir. 
“Sözleşme; yazılı olarak veya elektronik 
ortamda kurulur. Elektronik ortamda kurulacak 

MADDE 8- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesinin 
birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
“fınansal kiralama şirketleri ile finansman 
şirketleri”  ibaresinden    sonra      gelmek     üzere  “, 
6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy 
yönetim şirketleri, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı 
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları 
Hakkında Kanunu kapsamındaki ödeme hizmeti 
sağlayıcıları” ibaresi, “finansal kiralama şirketleri 
ve finansman şirketleri”  ibaresinden sonra 
gelmek üzere “, 6362 sayılı Kanun kapsamındaki 
aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri, 
6493 sayılı Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti 
sağlayıcıları” ibaresi, üçüncü fıkrasına üçüncü 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 
eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “takip 
eder” ibaresi “takip eder ve denetler” şeklinde 
değiştirilmiştir.
“Birinci fıkrada belirtilenler, Kimlik Paylaşımı 
Sistemi kullanıcılarının, sistemi bu madde 
hükümlerine uygun kullanmalarına yönelik 
gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak, 
takip etmek ve idari ve teknik tedbirlere ilişkin 
raporları talep edildiğinde Bakanlığa bildirmekle 
yükümlüdür.”

MADDE 9- 5/11/2008 tarihli ve 5809 
sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 49 
uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
“imzalanırken” ibaresi “kurulurken” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 10- 5809 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş 
ve dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer 
alan “yazılı olarak” ibaresi “taleplerini” şeklinde 
değiştirilmiştir. 
“Sözleşme; yazılı olarak veya elektronik 
ortamda kurulur. Elektronik ortamda kurulacak 
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sözleşmelerde, başvuru sahibinin kimliğinin 
doğrulanmasına imkân verecek şekilde, Kurum 
tarafından belirlenecek yöntemler kullanılır ve 
bunlara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından 
belirlenir.”

MADDE 10- 14/12/2009 tarihli ve 5941 
sayılı Çek Kanununun geçici 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “üç ay” ibareleri “bir 
yıl” şeklinde ve “üç aylık” ibaresi “bir yıllık” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 21/11/2012 tarihli ve 6361 
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketleri Kanununun 22 nci maddesinin birinci 
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
“Finansal kiralama sözleşmesi, yazılı veya 
uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle 
mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın 
Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini 
belirlediği ve bir bilişim veya elektronik 
haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek 
ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân 
verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde 
düzenlenir ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurul 
tarafından belirlenir.”

MADDE 12- 6361 sayılı Kanunun 38 inci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(2) Faktoring sözleşmesi, yazılı veya 
uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle 
mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın 
Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini 
belirlediği ve bir bilişim veya elektronik 
haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek 
ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân 
verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde 
düzenlenir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.”

sözleşmelerde, başvuru sahibinin kimliğinin 
doğrulanmasına imkân verecek şekilde, Kurum 
tarafından belirlenecek yöntemler kullanılır ve 
bunlara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından 
belirlenir.”

MADDE 11- 14/12/2009 tarihli ve 5941 
sayılı Çek Kanununun geçici 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “üç ay” ibareleri “bir 
yıl” şeklinde ve “üç aylık” ibaresi “bir yıllık” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 21/11/2012 tarihli ve 6361 
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketleri Kanununun 22 nci maddesinin birinci 
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Finansal kiralama sözleşmesi, yazılı veya 
uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle 
mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın 
Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini 
belirlediği ve bir bilişim veya elektronik 
haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek 
ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân 
verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde 
düzenlenir ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurul 
tarafından belirlenir.”

MADDE 13- 6361 sayılı Kanunun 38 inci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(2) Faktoring sözleşmesi, yazılı veya 
uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle 
mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın 
Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini 
belirlediği ve bir bilişim veya elektronik 
haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek 
ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân 
verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde 
düzenlenir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.”
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MADDE 13- 6361 sayılı Kanunun 39 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(3) Finansman sözleşmesi, yazılı veya 
uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle 
mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın 
Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini 
belirlediği ve bir bilişim veya elektronik 
haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek 
ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân 
verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde 
düzenlenir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.”

MADDE 14- 6361 sayılı Kanunun 39 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(3) Finansman sözleşmesi, yazılı veya 
uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle 
mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın 
Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini 
belirlediği ve bir bilişim veya elektronik 
haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek 
ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân 
verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde 
düzenlenir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.”

MADDE 15- 6/12/2012 tarihli ve 6362 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 42 nci 
maddesinin başlığı “Mali sorumluluk sınırlarına 
ve çalışanlara ilişkin esaslar ve müşterilerle 
akdedilecek sözleşmeler” şeklinde değiştirilmiş 
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Kanunda yer alan faaliyet konularına 
ilişkin yatırım kuruluşları ve portföy yönetim 
şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkiler, 
yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının 
kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da 
mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin 
yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim 
veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden 
gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin 
doğrulanmasına imkân verecek yöntemler 
yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenir 
ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından 
belirlenir.”

MADDE 16- 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı 
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları 
Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Çerçeve sözleşme yazılı şekilde veya uzaktan 
iletişim araçlarının kullanılması suretiyle 
mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın 
Bankanın yazılı şeklin yerine geçebileceğini 
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MADDE 14- 28/11/2017 tarihli ve 7061 
sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya 
(e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 
eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül 
ettirilmiştir.

“e) 62 nci maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasından sonra 
gelmek üzere eklenen onuncu fıkrası ve 93 
üncü maddesiyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin yeniden düzenlenen yirminci fıkrası 
ticari amaçla makaron veya yaprak sigara 
kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün 
ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş 
olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve 
nakledenler bakımından 1/7/2020 tarihinde,”

“f) 63 üncü maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 
8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (h) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin değişiklik ve 
93 üncü maddesiyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin yeniden düzenlenen yirminci fıkrası 
Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi 
almadan veya bildirimde bulunmadan tütün 
ticareti yapanlar bakımından 1/7/2021 tarihinde,”

belirlediği ve bir bilişim veya elektronik 
haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek 
ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân 
verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde 
düzenlenir.”

MADDE 17- 28/11/2017 tarihli ve 7061 
sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya 
(e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 
eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül 
ettirilmiştir.

“e) 62 nci maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasından sonra 
gelmek üzere eklenen onuncu fıkrası ve 93 üncü 
maddesiyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 
yeniden düzenlenen yirminci fıkrası, ticari amaçla 
makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış 
tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi 
bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz 
edenler, bulunduran ve nakledenler bakımından 
1/7/2020 tarihinde,”

“f) 63 üncü maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 
8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (h) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin değişiklik ve 
93 üncü maddesiyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin yeniden düzenlenen yirminci fıkrası, 
Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi 
almadan veya bildirimde bulunmadan tütün 
ticareti yapanlar bakımından 1/7/2021 tarihinde,”

MADDE 18- 27/6/1989 tarihli ve 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 
35 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son 
cümlesi ile dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
“Dokuzuncu fıkranın ilgili hükmü saklı kalmak 
kaydıyla, bu fıkraya göre açıktan atananlardan, 
görevi sona erenlerin veya görevden alınanların 
memuriyetle ilişikleri kesilir.”
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“Kamu görevlileri arasından üst kademe 
kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine 
atananlardan;

a) Ek göstergesi (6400) ve daha yüksek 
tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, 
pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya 
görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, 
ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir 
veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da 
bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık 
müşaviri unvanlı kadrolara,

b) İl valilerinden görevden alınanlar, vali-
mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara,

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalanlardan 
görevlerinden alınanlar veya görevleri sona 
erenler;

1) Yönetici kadroları dışında daha önce 
bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla 
ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya 
pozisyonlara,

2) Denetim elemanı ya da uzman kadro veya 
pozisyonlarına,

3) Araştırmacı veya uygun görülecek diğer 
kadro ve pozisyonlara, 
Cumhurbaşkanınca  veya bakanlarca ya da 
atamaya yetkili  amirlerce  atanırlar. Atama 
yapılıncaya kadar bunların görev yaptıkları 
kadro,  pozisyon  veya  görevlere  ilişkin  
almakta oldukları her türlü ödemeler, görev 
yaptıkları kurum    tarafından   verilmeye  
devam  edilir,  (a) bendine  göre atananlar, üst 
yönetici tarafından izleme,  değerlendirme,  
araştırma, rehberlik, proje  ve    eğitim  gibi     
hizmetlerde     görevlendirilirler, (a)  bendine   
göre   atananlardan   bir   ay  içinde talepte 
bulunanlar,  atamaya  yetkili  amirler  tarafından  
yönetici   kadro veya pozisyonları dışındaki   daha   
önce  bulundukları veya öğrenim  durumları 
itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara 
ilişkin    kadro   veya  pozisyonlara  atanırlar, 
(a)   bendine   göre   veya   bu   fıkraya  göre talep 
üzerine atananlardan (a) bendindeki yönetici 
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kadro, pozisyon veya görevlerinde kesintisiz 
olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanların 
malî hakları, atandıkları söz konusu kadro veya 
pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları 
tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın 
sonuna kadar, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç 
önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak 
verilmeye devam edilir, (a) bendi ve bu fıkranın 
münhasıran bu bende bağlı hükümleri; hâkim 
ve savcılar, 926 sayılı Kanuna tabi personel, 
Dışişleri meslek memurları, mülki idare amirliği 
hizmetleri sınıfı, millî istihbarat hizmetleri sınıfı, 
emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri 
sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı kapsamına 
giren yönetici kadrolarında bulunanlar hakkında 
uygulanmaz, (b) bendine göre atananların mali 
hakları, atandıkları kadroda bulunmaları kaydıyla 
fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç il valisine ait 
ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam 
edilir. Talep üzerine olanlar da dâhil bu fıkraya 
göre atananların kadro veya pozisyonları başka 
bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 
kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin 
ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilmiş 
sayılan kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde 
boşalmalarını müteakiben, başkaca bir işleme 
gerek kalmaksızın iptal edilmiş ve kadro ve 
pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin 
ilgili kurumlara ait bölümlerinden çıkarılmış 
sayılır, (a) bendi kapsamında atama yapılan 
müşavir veya danışman kadro veya pozisyonları 
mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük 
hakları bakımından bakanlık müşaviri kadrosuna 
denktir; bakanlık müşavirlerine yapılan 
ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere 
tabi olmayanlar, bu maddeye göre de vergi ve 
diğer kesintilere tabi olmaz; bunlar emeklilik 
hakları bakımından da bakanlık müşavirine denk 
kabul edilir, (a) bendinin kapsamının tespitinde; 
mali ve/veya emeklilik hakları denk veya emsal 
unvanla belirlenmiş yönetici kadro, pozisyon ve 
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görevleri için bu şekilde belirlenmiş denk veya 
emsal unvanın ek gösterge rakamları dikkate 
alınır ve mali hakları ile emeklilik hakları için 
farklı ek gösterge rakamları belirlenmiş olması 
halinde bunlardan yüksek olanı esas alınır. 
Açıktan atandığı (a) bendi kapsamındaki yönetici 
kadro, pozisyon veya görevlerinden alınan veya 
görevleri sona erenler hakkında, bir ay içinde 
talepte bulunmaları halinde, sekizinci fıkraya 
göre ödeme yapılmamak kaydıyla (a) bendi 
uygulanabilir. Talepleri neticelendirilinceye 
kadar bunların görev yaptıkları kadro, pozisyon 
veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü 
ödemeler görev yaptıkları kurum tarafından 
verilmeye devam edilir. Bunlardan talepleri uygun 
görülmeyenlerin memuriyetle ilişikleri kesilir, 
(a) bendine göre atanmak suretiyle memuriyete 
girenlerin, atanmalarına esas görevlerinde ve 
kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya 
pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri 
kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile 
kıdeme bağlı haklarında değerlendirilir. Bunlara 
önceki statülerinin sona ermiş olmasından dolayı 
kıdem tazminatı veya iş sonu tazminatı ya da 
benzer nitelikte başkaca bir tazminat ödenmez ve 
bu tazminatlara esas süreleri sonraki hizmetlerine 
göre hak kazanacakları emekli ikramiyesi, iş sonu 
tazminatı veya kıdem tazminatı ya da benzer 
nitelikteki tazminatların hesabında dikkate alınır. 
Bunlardan bu fıkranın dördüncü cümlesine göre 
talep üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının 
memuriyet dışındaki statülerine atananlar için 
de anılan hizmet ve kıdem değerlendirmesi 
kıyasen yapılır. Kamu görevlileri arasından 
Cumhurbaşkanlığına bağlı ofislere başkan ve 
başkan yardımcısı atananlardan görevlerinden 
alınanlar hakkında (a) bendi ile bu bende bağlı 
hükümler, ek gösterge şartı aranmaksızın, aynı 
esas, usûl ve şartlarla uygulanır.”
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MADDE 19- 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 33 üncü maddesinin son 
fıkrasında yer alan “ikinci yılın sonuna kadar” 
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 20- 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 36- Atanma şartlarını 
kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin 
soruşturması sonucunda görevden alınanlar 
veya görevleri sona erenler hariç olmak 
üzere, kamu görevlileri arasından atanmış 
olup ek 35 inci maddenin bu maddeyi ihdas 
eden Kanunla değişik dokuzuncu fıkrasının 
(a) bendi kapsamındaki kadro, pozisyon ve 
görevlerden 9/7/2018 tarihinden bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde 
alınan veya görevi sona eren kamu görevlileri, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde, 
önceki yöneticilik görevlerinin ilgisine göre 
Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum 
ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro 
veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez 
teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı 
kadrolara atanır. Bu şekilde atanmak suretiyle 
memuriyete girenlerin, yöneticilik görevleri 
de dâhil atanmalarına esas görevlerinde ve 
kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya 
pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri 
kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile 
kıdeme bağlı haklarında değerlendirilir. Bunlara 
önceki statülerinin sona ermiş olmasından dolayı 
kıdem tazminatı veya iş sonu tazminatı ya da 
benzer nitelikte başkaca bir tazminat ödenmez ve 
bu tazminatlara esas süreleri sonraki hizmetlerine 
göre hak kazanacakları emekli ikramiyesi, iş 
sonu tazminatı veya kıdem tazminatı veya benzer 
nitelikteki tazminatların hesabında dikkate 
alınır. Bunlar, üst yönetici tarafından izleme, 
değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve 
eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilirler. Bu 
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fıkra kapsamındaki müşavir veya danışman 
kadro veya pozisyonları mali ve sosyal hak ve 
yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 
bakanlık müşaviri kadrosuna denktir; bakanlık 
müşavirlerine yapılan ödemelerden vergi ve diğer 
yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye 
göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz; 
bunlar emeklilik hakları bakımından da bakanlık 
müşavirine denk kabul edilir.

Atanma şartlarını kaybetme, ceza 
kovuşturması veya disiplin soruşturması 
sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona 
erenler hariç olmak üzere, ek 35 inci maddenin bu 
maddeyi ihdas eden Kanunla değişik dokuzuncu 
fıkrasının (a) bendi kapsamındaki kadro, 
pozisyon ve görevlerde kesintisiz olarak en az 
iki yıl fiilen görev yapmış olanlardan, 9/7/2018 
tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar olan dönemde görevden alınan 
veya görevi sona eren kamu görevlilerinin malî 
hakları, ek 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrası 
ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 
atandıkları kadro veya pozisyonlarda bulunmaları 
kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi 
takip eden ay başından geçerli olmak üzere ikinci 
yılın sonuna kadar, fiili çalışmaya bağlı ödemeler 
hariç önceki görevine ait ödeme unsurları esas 
alınarak verilmeye devam edilir. Ancak bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mülga 
ek 18 inci madde uyarınca önceki görevine ait 
ödeme unsurları esas alınmak suretiyle ödeme 
yapılan süre, bu fıkrada yer alan iki yıllık süreden 
düşülür.

9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan 
veya görevi sona erenlerden 2/7/2018 tarihli ve 
703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere 
Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerine göre mülga ek 18 inci 
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madde uyarınca müşavir kadrolarına veya anılan 
mülga madde uyarınca talep üzerine farklı kadro 
veya pozisyonlara atanmış olup bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anılan kadro 
veya pozisyonlarda bulunanlar hakkında birinci 
ve ikinci fıkralar uygulanmaz. Bunlardan müşavir 
veya danışman kadro veya pozisyonlarında 
bulunanlar, üst yönetici tarafından izleme, 
değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve 
eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilirler.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, 703 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 
göre mülga ek 18 inci madde uygulanarak 
talep üzerine de dâhil atandıkları kadro veya 
pozisyonlarda bulunanlar hakkında birinci ve 
ikinci fıkralar uygulanmaz. Bunlardan müşavir 
veya danışman kadro veya pozisyonlarında 
bulunanlar, üst yönetici tarafından izleme, 
değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve 
eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilirler.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 
ek 35 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden 
Kanunla değişik dokuzuncu fıkrasının (a) bendi 
kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde 
bulunanlardan, görevden alındıklarında 
haklarında 703 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü 
fıkrasına göre mülga ek 18 inci maddenin 
uygulanması öngörülenler için anılan mülga 
madde uygulanmaz.

Atanma şartlarını kaybetme, ceza 
kovuşturması veya disiplin soruşturması 
sonucunda görevden alınanlar hariç olmak 
üzere, 9/7/2018 tarihinden bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde il 
valiliği görevinden alınarak atandıkları mülkiye 
başmüfettişi veya mülkiye müfettişi kadrolarında 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bulunanlar, 
İçişleri Bakanlığında vali-mülkiye başmüfettişi 
unvanlı kadrolara bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihte atanmış sayılır. Bunların mali hakları, 
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atandıkları kadrolarda bulunmaları kaydıyla, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay 
başından geçerli olmak üzere, fiili çalışmaya bağlı 
ödemeler hariç il valisine ait ödeme unsurları esas 
alınarak verilmeye devam edilir.

Bu maddeye göre atanacakların kadro veya 
pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın 
ihdas edilmiş ve kurumların kadro ve pozisyon 
cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. 
İhdas edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar 
herhangi bir şekilde boşalmalarını müteakiben, 
başkaca bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş 
ve kurumların kadro ve pozisyon cetvellerinin 
ilgili bölümlerinden çıkarılmış sayılır.

Bu maddenin uygulanması, geçmişe yönelik 
herhangi bir ödeme yapılmasını gerektirmez.”

MADDE 21- 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 37- Mülga ek 18 inci 
madde uygulanmak suretiyle bakanlıklarda müşavir 
kadrosuna atananlardan geçici 33 üncü maddeye 
göre atandıkları ya da atanmış sayıldıkları kadro 
veya pozisyonlarda bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihte bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir ay içerisinde kurumlarına 
başvurmaları halinde, başvurdukları tarihi takip 
eden ay başından itibaren ve anılan kadro veya 
pozisyonlarda bulundukları sürece fiili çalışmaya 
bağlı ödemeler hariç bakanlık müşaviri kadrosuna 
ait ödeme unsurlarından faydalandırılırlar.

Ancak birinci fıkra kapsamındakilerden bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihte malî haklarını 
mülga ek 18 inci maddesine göre almakta 
olanlar, anılan mülga maddedeki malî haklara 
ilişkin sürenin tamamlandığı tarihi takip eden ay 
başından itibaren birinci fıkradan aynı esas, usûl 
ve şartlarla yararlanır.

Bu madde kapsamında başvuruda 
bulunmayanlar hakkında geçici 33 üncü 
maddenin son fıkrasının uygulanmasına aynı 
şartlarla devam edilir.

Bu maddenin uygulanması, geçmişe yönelik 
herhangi bir ödeme yapılmasını gerektirmez.”
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MADDE 22- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 
ortaklıklarında iç kontrol sisteminin oluşturulması 
ve iç denetçi istihdamı

EK MADDE 4- Kamu iktisadi teşebbüsleri 
ve bağlı ortaklıklarında 10/12/2003 tarihli ve 
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 55 inci maddesinin birinci fıkrasında 
tanımlanan iç kontrol sistemi oluşturulur. Kamu 
iktisadi teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının   
her   düzeydeki   yöneticisi   iç   kontrol   
sisteminin   etkin   bir şekilde oluşturulmasından 
ve uygulanmasından, yönetim kurulları ise 
gözetiminden ve gerekli tedbirlerin alınmasından 
sorumludur.

İç denetim, 5018 sayılı Kanunun 63 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında belirlenen faaliyetleri 
kapsar. İç denetim, iç denetçiler tarafından 
yapılır. Yapıları ve personel sayıları dikkate 
alınmak suretiyle kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
bağlı ortaklıklarında iç denetçi istihdam edilir. 
İç denetçiler, gerekli şartları taşıyanlar arasından 
yönetim kurulu tarafından atanır ve aynı usûlle 
görevden alınır. İç denetçiler, 5018 sayılı 
Kanunun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
belirtilen görevleri İç Denetim Koordinasyon 
Kurulu tarafından belirlenen kamu iç denetim 
standartlarına uygun şekilde yerine getirir.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 
ortaklıklarına iç denetçi olarak atanacaklarda 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile 
aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş 
olmak.

MADDE 15- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir.

“Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 
ortaklıklarında iç kontrol sisteminin oluşturulması 
ve iç denetçi istihdamı

EK MADDE 4- Kamu iktisadi teşebbüsleri 
ve bağlı ortaklıklarında 5018 sayılı Kamu 
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci 
maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan iç 
kontrol sistemi oluşturulur. Kamu iktisadi 
teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının her 
düzeydeki yöneticisi iç kontrol sisteminin etkin bir 
şekilde oluşturulmasından ve uygulanmasından, 
yönetim kurulları ise gözetiminden ve gerekli 
tedbirlerin alınmasından sorumludur.

İç denetim, 5018 sayılı Kanunun 63 
üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen 
faaliyetleri kapsar. İç denetim, iç denetçiler 
tarafından yapılır. Yapıları ve personel sayıları 
dikkate alınmak suretiyle kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında iç denetçi 
istihdam edilir. İç denetçiler, gerekli şartları 
taşıyanlar arasından yönetim kurulu tarafından 
atanır ve aynı usulle görevden alınır. İç denetçiler, 
5018 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında belirtilen görevleri İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen kamu 
iç denetim standartlarına uygun şekilde yerine 
getirir.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 
ortaklıklarına iç denetçi olarak atanacaklarda 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartlar 
aranır.

a)  En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş 
olmak.

b)  En az beş hizmet yılını doldurmuş olmak 
(Bu sürenin hesaplanmasında hangi statüde 
olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen 
hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında 
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b) En az beş hizmet yılını doldurmuş olmak 
(Bu sürenin hesaplanmasında hangi statüde 
olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen 
hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında 
geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış 
hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri 
dikkate alınır).

c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve 
temsil yeteneğine sahip olmak.

d) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan 
ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı 
Kararında belirtilen sertifika ve diğer şartları 
taşımak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 
ortaklıklarının kadrolarında istihdam edilen iç 
denetçiler, mali ve sosyal haklar ve yardımlar 
ile diğer özlük hakları bakımından bakanlık 
iç denetçisine denktir. Bunların harcırahları 
hakkında 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç 
denetçilere uygulanan hükümler esas alınır.”

MADDE 23- 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda iç 
denetçi kadrolarında bulunanlar, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından 
itibaren ek 4 üncü maddenin son fıkrasından 
yararlandırılır.

b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan ilgili 
yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararı 
kapsamındaki gerekli şartları yerine getirerek 
iç denetçi olarak görevli bulunanlardan anılan 
Karardaki gerekli sertifikaya sahip olanlar bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay içerisinde istihdam edildikleri teşebbüs veya 
bağlı ortaklıklarına başvuruları üzerine iç denetçi 
kadrolarına atanırlar.

geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış 
hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri 
dikkate alınır).

c)  Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve 
temsil yeteneğine sahip olmak.

d)  8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan 
Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararında 
belirtilen sertifika ve diğer şartları taşımak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 
ortaklıklarının kadrolarında istihdam edilen iç 
denetçiler, mali ve sosyal haklar ve yardımlar 
ile diğer özlük hakları bakımından bakanlık 
iç denetçisine denktir. Bunların harcırahları 
hakkında 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç 
denetçilere uygulanan hükümler esas alınır.”

MADDE 16- 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte;

a)  Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda iç 
denetçi kadrolarında bulunanlar, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından 
itibaren ek 4 üncü maddenin son fırkasından 
yararlandırılır.

b)  233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
uyarınca yayımlanan ilgili yıl Genel Yatırım ve 
Finansman Programı Kararı kapsamındaki gerekli 
şartları yerine getirerek iç denetçi olarak görevli 
bulunanlardan anılan ilgili Karardaki gerekli 
sertifikaya sahip olanlar bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde istihdam 
edildikleri teşebbüs veya bağlı ortaklıklarına 
başvuruları üzerine iç denetçi kadrolarına 
atanırlar.
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c) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
uyarınca yayımlanan ilgili yıl Genel Yatırım 
ve Finansman Programı Kararındaki sertifika 
şartı hariç diğer gerekli şartları yerine getirerek 
iki yıl içerisinde sertifika sahibi olmak üzere iç 
denetçi olarak görevli/atanmış bulunanlar, en geç 
31/12/2021 tarihine kadar olmak üzere belirtilen 
sürede gerekli sertifikalardan birine sahip 
olmaları halinde istihdam edildikleri teşebbüs 
veya bağlı ortaklıklarına başvuruları üzerine iç 
denetçi kadrolarına atanırlar.

d) İç denetçi kadrolarına atamaları yapılmış 
olanlar ile görevlendirme suretiyle iç denetim 
faaliyetini yürütenlerden ek 4 üncü maddede 
belirlenen şartları en geç 31/12/2021 tarihine 
kadar yerine getiremeyenler, atamaları veya 
görevlendirmeleri iptal edilerek bir önceki 
görevlerine iade edilirler.”

MADDE 24- 2/7/2018 tarihli ve 703 
sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum 
Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 
inci maddesinin beşinci fıkrasının dördüncü ve 
beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25- 703 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte 221 inci maddenin 
beşinci fıkrası kapsamında atandıkları kadrolarda 
bulunanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir ay içerisinde kurumlarına 
başvurmaları halinde, atandıkları kadrolarda 
bulunmaları kaydıyla, başvurdukları tarihi 
takip eden ay başından itibaren 221 inci madde 
kapsamında atanmalarına esas olan kadrolarına 
ait mali, sosyal ve emeklilik hakları ile ödeme 
unsurları her türlü artış ve iyileştirme yansıtılmak 
suretiyle verilmeye (mali hakları hususunda 
haklarında 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 12 nci maddesi veya ilgili 

c)  233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
uyarınca yayımlanan ilgili yıl Genel Yatırım 
ve Finansman Programı Kararındaki sertifika 
şartı hariç diğer gerekli şartları yerine getirerek, 
iki yıl içerisinde sertifika sahibi olmak üzere iç 
denetçi olarak görevli/atanmış bulunanlar, en geç 
31/12/2021 tarihine kadar olmak üzere belirtilen 
sürede gerekli sertifikalardan birine sahip 
olmaları halinde istihdam edildikleri teşebbüs 
veya bağlı ortaklıklarına başvuruları üzerine iç 
denetçi kadrolarına atanırlar.

d)  İç denetçi kadrolarına atamaları yapılmış 
olanlar ile görevlendirme suretiyle iç denetim 
faaliyetini yürütenlerden ek 4 üncü maddede 
belirlenen şartları en geç 31/12/2021 tarihine 
kadar yerine getiremeyenlerin atamaları veya 
görevlendirilmeleri iptal edilerek bir önceki 
görevlerine iade edilirler.”
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diğer mevzuat hükümleri uygulanmış olanlar 
hakkında anılan düzenlemelerin uygulanmasına) 
devam edilir.

Mülga 3056 sayılı Kanunun 35 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasına göre istihdam 
edilmekteyken 221 inci maddenin altıncı 
fıkrasına göre atandıkları kurumlarda (Devlet 
Arşivleri Başkanlığı hariç) geçici 28 inci madde 
kapsamında çalışıp bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihte aynı görevlerde bulunanların mali 
ve sosyal hakları da dâhil istihdamları hakkında 
31/12/2018 tarihinden geçerli olmak üzere mülga 
3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası ve ilgili mevzuatının uygulanmasına aynı 
şekilde devam edilir.

Bu maddenin uygulanması, geçmişe yönelik 
herhangi bir ödeme yapılmasını gerektirmez.”

MADDE 26- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 27- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

MADDE 17- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

TBMM Basımevi - 2020
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